
Załącznik nr 4 
                                                               WZÓR  UMOWY nr …..............

zawarta w dniu …......... 2016 r. pomiędzy :
Gminą Stryków – Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie
95-010 Stryków ul. Batorego 25,    NIP 733-000-22-82    REGON  470043548
reprezentowanej przez Dyrektora …............................... zwanym dalej „Zamawiającym”
a  
…................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
reprezentowanym przez
…...............................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zamówienia pn. „Dostawa samochodu 
ciężarowego z zabudową bramową” w zakresie określonym w :
1) opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 8 niniejszej umowy,
2) ofercie wykonawcy, która stanowi zał. nr 1 do niniejszej umowy,
W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji niniejszej umowy strony obowiązują 
się działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.
Wykonawca wykona przedmiot UMOWY z należytą starannością.

§ 2
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Strony umowy ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot UMOWY    w zakresie dostawy 
samochodu ciężarowego z zabudową bramową” w terminie do …......2016r.

§ 3
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający jest zobowiązany do : 
1) Potwierdzenia gotowości odbioru.
2) Dokonania oceny dostarczonego przedmiotu UMOWY w obecności Wykonawcy.
3) Dokonania odbioru przedmiotu UMOWY – protokołem odbioru.

§ 4
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowiązany do :
1) Zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostarczenia przedmiotu UMOWY
     z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
2) Dostarczenia przedmiotu UMOWY, transportem Wykonawcy, do siedziby
    Zamawiającego przy ul. Batorego 25 w Strykowie w dniach od poniedziałku do piątku,     
    w godz. od 7ºº do 14ºº.
3) Dokonania przekazania przedmiotu UMOWY – protokołem odbioru.



4) Przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego pojazdu oraz
    zakresu obsługi technicznej i budowy oddzielnie dla podwozia i zabudowy.
5) Dostarczenia w dniu odbioru samochodu następujących dokumentów :  
    a) dokument potwierdzający spełnienie przez pojazd wymagań Urzędu Dozoru  
        Technicznego,
    b) dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu t.j. kompletnego świadectwa homologacji
        samochodu ciężarowego, karty pojazdu,
    c) pisemnej gwarancji.

§ 5
WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu UMOWY, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony
     ustalają wynagrodzenie zgodne z ofertą Wykonawcy, w wysokości …............. PLN           
    (słownie złotych : …...........................................................................................groszy).
     Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje podatek VAT – stawka podatku      
     VAT 23%  w kwocie ….................PLN.
2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
    faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy …............... 
3. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze
     rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty wykonania przez Wykonawcę dostawy    
     przedmiotu umowy oraz otrzymania przez Zamawiającego faktury. 
4. Za dokonanie zapłaty uważa się obciążenie rachunku Zamawiającego.
5. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe – za
    opóźnienie w transakcjach handlowych.

§ 6
ODBIÓR

Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności :  
   1) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,
   2) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej
       czynności,
   3) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów
       przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze,
   4) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, podpisy
       przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.
   5) w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający odmawia
       odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie  
       wyznaczonym przez Zamawiającego,
   6) w przypadku stwierdzenia usterek procedura odbioru przedłuży się o czas usunięcia
       usterek. 

§ 7
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :
    1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne przez potrącenie bezpośrednio z  
        wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru  Zamawiającego :



        a) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu UMOWY w wysokości 500,00 zł za każdy   
             dzień zwłoki,
         b) za odstąpienie od UMOWY z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości   
              5% wynagrodzenia brutto.
    2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od UMOWY z
         przyczyn niezależnych od Wykonawcy 5 % wynagrodzenia brutto.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
    przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8
GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu  rękojmi za wady
    przedmiotu UMOWY oraz gwarancji jakości  samochodu wynosi …............... miesięcy   
    licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
2. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru przekaże Zamawiającemu sporządzoną
     w języku polskim, pisemną gwarancję, która w szczególności będzie zawierać :
    1) Nazwę (firmę) i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej,
    2) Obowiązki gwaranta, 
    3) Uprawnienia Zamawiającego w przypadku, gdy w dostarczonym przedmiocie
         UMOWY ujawni się jakaś wada,
    4) Okres trwania gwarancji,
3. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu UMOWY
    ( podczas jego użytkowania) lub w przypadku wystąpienia awarii w okresie rękojmi za   
    wady i gwarancji przedłoży Wykonawcy stosowną reklamację w formie pisemnej, faksem 
    lub telefonicznie. Reklamacja przekazana  faksem lub telefonicznie zostanie    
    bezzwłocznie potwierdzona pismem.
4. Wykonawca, w ramach serwisu gwarancyjnego, jest zobowiązany :
    1) W przypadku wystąpienia awarii ( nieprawidłowe działanie przedmiotu umowy
          uniemożliwiające ich funkcjonowanie)  lub usterki (nieprawidłowe działanie                

          przedmiotu umowy utrudniające ich funkcjonowanie) – do podjęcia:

         a) usuwania skutków usterki w ciągu 2 dni od chwili zgłoszenia i zakończenia  

             usuwania jej skutków nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia,

         b) usuwania skutków awarii lub usterki w ciągu 2 dni od chwili zgłoszenia i 
zakończenia usuwania ich skutków nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia. 
Zgłoszenie wystąpienia awarii lub usterki Zamawiający zgłosi Wykonawcy faxem …........... 
oraz mailowo na adres …...........................................................................................................

W razie opóźnienia się z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych Zamawiający – po 
uprzedzeniu Wykonawcy – może powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej i obciążyć 
kosztami Wykonawcę.

§ 9

ZMIANA UMOWY

1. Zmiana postanowień UMOWY może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie



     pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Dopuszcza się dokonanie zmian postanowień UMOWY w stosunku do treści oferty, na

    podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzania takich 

    zmian wynika z okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  

    UMOWY.

3. Zarówno wystąpienie jakichkolwiek okoliczności jak i konieczność wprowadzenia zmian

    do UMOWY wymagają pisemnego zawiadomienia drugiej strony Umowy o zamiarze  

    wprowadzenia zmian z uzasadnieniem i określeniem skutków finansowych  

    wprowadzanych zmian.

§ 10

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść, bądź obciążyć na

    rzecz osoby trzeciej wierzytelności stanowiącej przedmiot UMOWY.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej UMOWIE będą miały zastosowanie

    właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem niniejszej UMOWY będą

    rozstrzygane przez  sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. UMOWA została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku

    polskim w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i w jednym egzemplarzu dla  

    Zamawiającego.

   ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

  


